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Perinteiseksi muodostunut itsenäisyyspäivän pinnaralli on jälleen kisattu. Säännöt löytyvät
vuoden 2005 tapahtumakalenteri -sivulta; menneistä tapahtumista. Rallin yhteyshenkilönä /
järjestäjänä oli kolmatta kertaa allekirjoittanut eli Harry Nyström.
Tämänvuotinen ralli vaikutti viimevuotiseen tapaan yllättävän runsaslajiselta vielä muutama päivä
ennen itse koitosta. Vesistöissä uiskenteli vesilintuja ja lokkeja ja muuallakin oli paljon elämää.
Jostain kumman syystä hyvä sää jatkui aina ralliin asti ja joukkueet pääsivät kisaamaan
loistavissa olosuhteissa ja varsinaisessa lintupaljoudessa.
Ralliin ilmoittautui vaatimattomat 5 joukkuetta ,joka oli vain puolet kahden edellisen vuoden
joukkuemääristä. Jatkossa pitäisi päästä takaisin lähelle 10 joukkuetta. Suurin syy joukkueiden
vähenemiseen oli todennäköisesti uusi sääntökokeilu, joka osoitti uusien sääntöjen kaipaavan
vielä lisähiomista ensi vuotta ajatellen. Vuoden 2005 itsenäisyyspäivän pinnarallin säännöt ovat
nähtävissä vuoden 2005 tapahtumakalenterista.
Tärkeintähän tässäkään kisassa ei ole voitto vaan osanotto. Ja sen tuntui onneksi jokainen
joukkue ymmärtävän erittäin hyvin. Itse jatkoin tänä vuonna viime vuoden joukkueessa, sillä se
takasi varmasti hauskan rallin. Hauskaa oli ja nyt lähinnä odotetaan seuraavaa itsenäisyyspäivää.
Rallipäivänä havaittiin ympäri maakuntaa käsittämättömät 69 lajia (mukana myös ralliin
osallistumattomien havaintoja), joka on äärimmäisen hieno luku ja kuvastaa etenkin hyvää
vesilintutilannetta rallipäivänä. Viime vuoden itsenäisyyspäivänä lajeja havaittiin yhteensä vain 53
eli jopa 16 vähemmän kuin tänä vuonna!. Tämänvuotinen ralli käytiin kuntien PAR-RAU-RUOIMA-JOU-LAP alueilla.
Alla joukkueiden tulokset ja parhaat lajit:
1. Uriah Hiipparit
Jari Kontiokorpi ja Pekka Punnonen
Lajit 41. Parhaat: viitatiainen, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pikkutikka
Ajetut kilometrit: ? km, käytetty aika ?, reitti ?
1. Isä Jassin Inkvisitio
Jari Kiljunen, Harry Nyström ja Jarno Walle
Lajit 41. Parhaat: piekana, pikku-uikku, nokikana, tavi, varpuspöllö
Ajetut kilometrit: 220 km, käytetty aika 7:00-16:00, reitti LAP-JOU-IMA
3. Joutseno
Karri Kuitunen, Antti Supponen ja Ville Supponen
Lajit 39. Parhaat: kanadanhanhi, tavi, varpuspöllö, tikli
Ajetut kilometrit: ? km, käytetty aika ?, reitti ?
4. Kolmas Vasemmalta
Jukka Jantunen, Markku Loippo ja Antti Luukkonen
Lajit 38. Parhaat: taivaanvuohi, nokikana, nokkavarpunen, huuhkaja
Ajetut kilometrit: ?, käytetty aika ?, reitti ?
5. Spondet
Veijo Kantele, Pertti Narinen, Kari Weijo
Lajit 35. Parhaat: fasaani, peippo
Ajetut kilometrit: ? km, käytetty aika ?, reitti ?

